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HYPERTROFI

Knäböj
Stå höftbrett med fötterna pekandes rakt fram. Aktivera bålen och 
ha en rak hållning, bibehåll detta under hela rörelsen. Sätt dig 
bakåt så djupt som du kan med bibehållen stabilitet, res dig sedan 
upp genom att spänna säte och framsida lår. Var noga med att inte
kompensera med rygg eller nacke. 

Bäckenlyft
Ligg på rygg, med böjda knän. Lyft sedan upp ditt bäcken genom att 
spänna sätet. Stanna 1-2 sekunder i toppläget och se till att du 
verkligen spänner sätet fullt. Bibehåll en jämn balans mellan mage 
och rygg under lyftet. Prova att hålla händerna över bröstet eller 
rakt upp mot taket för att göra övningen mer utmanande.

Lårcurl
Ligg på mage och fäst ena benet i ett gummiband som är fäst 
bakom dig. Aktivera bål och säte för att undvika kompensationer i 
ryggen. Dra sedan foten och gummibandet mot ditt säte, stanna i 
fullt böjt läge i 1-2 sekunder för att sedan sträcka ut benet lång-
samt med god kontroll. 

Tåhäv
Stå höftbrett med fötterna pekandes rakt fram, aktivera bålen och 
ha en rak hållning. Lyft sedan hälarna så att du står på tå, stanna i 
toppläget i 1-2 sekunder för att sedan sänka dig ner långsamt med 
god kontroll. Prova att göra övningen på ett ben för att göra övnin-
gen mer utmanande. 

Tådrag
Sitt ned med god hållning, fäst ena foten i ett gummiband som är 
fäst framför dig. Dra gummibandet och foten upp mot dig själv. så 
att muskler på framsidan av underbenet aktiveras. Stanna i 
toppläget i 1-2 sekunder för att sedan släppa tillbaka foten och 
gummibandet långsamt med god kontroll.

Återhämtning
Hypertrofiträning är till för att skapa stor muskeltrötthet. Detta 
kräver att du sover och äter mer än normalt, dels för att kunna 
utföra nästa pass samt för att växa muskulärt. Skulle återhämtnin-
gen bli otillräcklig så kommer du bli väldigt trött, eventuellt få ont 
och resultat kommer att utebli.

Benspark
Stå på ett ben, med det andra benets fot fäst i ett gummiband som 
är fäst bakom dig. Aktivera bålen och ha en rak hållning. Sträck 
sedan ut ditt knä helt på benet som är fäst i gummibandet. Stanna 
1-2 sekunder i fullt utsträckt läge, för att sedan böja knät långsamt 
med god kontroll. Behåll balans och undvik kompensation i ryggen.

Utfall
Stå höftbrett med fötterna pekandes rakt fram. Aktivera bålen och 
ha en rak hållning, bibehåll detta under hela rörelsen. Ta ett steg 
fram med ena benet, sänk dig sedan ned så djupt som du kan med 
bibehållen stabilitet. Res dig sedan upp genom att spänna säte och 
framsida lår på det främre benet. Undvik kompensationer i rygg.
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Programmet syftar till att skapa muskel-
tillväxt av benen. En ökad muskelmässa
kommer att potentiellt kunna ge en ökad
styrka vid styrkefas. Hypertrofi träning
skapar ett ökat behov av kost och sömn.

veckor
1-2

pass per vecka
- x - 

(enligt periodisering)

1 min
reps       set vila mellan set


